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Rocznica Brześcia.
W nocy z 9 na 10 września minął rok tego od dnia,
w którym zaskoczona i wstrząśnięta została do głębi
cała Polska wiadomością o nocnych rewizjach, are
sztowaniach i wywiezieniu autami szeregu b. posłów
ze stronnictw opozycyjnych do Brześcia. Mimo, źe
upłynął od tego dnia
już cały rok, mimo
źe
najrozmaitsze i sprawy i troski zaprzątały nasze
umysły, pamięć o sprawie brzeskiej nic nie straciła
na aktualności i świeżości. Tak samo żywa jest ona
w całej swej przerażającej postaci w pamięci ogółu
społeczeństwa dziś, jak była rok temu. Nie będziemy
się obszerniej o niej rozpisywać, wszak czyniliśmy
to już tylokrotnie. Ograniczamy się tylko do podania
kilka głosów, które się ukazały z racji tej smutnej,
a nader bolesnej rocznicy na łamach prasy niezależnej.
Centralny
organ
Stronnictwa fNarodowego,
„Gazeta Warszawska”, w artykule wstępnym pod tyt.
„W rocznicę Brześcia* pisze:
.Ówczesny prezes rady ministrów, p. Józef Piłsudski,
ogłosił wywiad, w którym wyraźnie przyznał, że aresztowania
dokonane były na jego polecenie, w związku z wygaśnięciem
nietykalności poselskiej. P. premjer zapowiedział wówczas, źe
jest to narazie .pierwsza transza*, w ilości *(4, dodając:
.Aresztowania są zatem pod względem wyboru dość
wypadkowe; mógłbym wybierać co piątego, co dziesiątego.*
Ta wypadkowość akurat tak wypadła, źe aresztowano
samych najczynniejszych członków i przywódców opozycji.
Powód aresztowania określił p. premjer w ten sposób :
„Niestety, nie mogę panu powiedzieć zupełnie ściśle,
tak oświadczył, za co właściwie taki czy inny pan ści
gany przez sprawiedliwość../
Co się działo w Brześciu, o tern wszyscy wiedzą. Więźnio
wie zeznali, że kilku z nich zostało pobitych i znieważonych,
źe stosowany do nich regulamin był niezwykle surowy, źe
podlegali różnym dotkliwym i upokarzającym specjalnym
karom.
Po zwycięskich dla obozu rządowego wyborach więźnio
wie brzescy za kaucją pieniężną zostali zwolnieni. Śledztwo
przeciwko nim toczyło się dalej i dotąd, mimo upływu roku,
nie jest ukończone. W maju rb., zdawało się, że nareszcie
dojdzie do rozprawy. Wiadomo, źe procedura sądowa określiła
ściśle terminy między ukończeniem śledztwa, a rozprawą.
Sędzia śledczy, p. Demant, przedstawił obwinionym akta, co
oznaczało, źe śledztwo jest ukończone. Aliście okazało się, źe
nie, źe wymaga ono jeszcze jakichś uzupełnień.
.Na co zatem czeka jeszcze p. sędzia Demant ? Dlaczego
nie dopuszczono do kilku procesów prasowych, w których
więźniowie brzescy mieli zeznawać, jak ich traktowano w
Brześciu ?
Te pytania cisną się na usta przy wspomnieniach na temat
pierwszej rocznicy Brześcia. Odpowiedzi na nie domaga się
sumienie narodu, obrażonego w swych uczuciach moralnych
i szacunku dla prawa.
Brześć jest jedną z tych spraw, które mimo wybitnie
politycznego charakteru, nie mogą być usunięte w drodze
kompromisu czy zapomnienia.
Bo Brześć jest sprawą
godności narodu/

Krakowski „Glos Narodu”, organ Ch. D., w arty
kule wstępnym pod tyt. „Rocznica Brześcia” pi
sze m. in.:
.Znamy
prawdę o
.Brześciu*,
przynajmniej my,
mieszkający w Polce i znamy przedziwne perypetje tej sprawy...
A więc, że po paru miesiącach wypuszczono więźniów brze
skich na wolność, jakby się pomylono, aresztując ich w dniu
9 i 10 września 1930 roku — że wielu z nich mogło potem
opuścić granice kraju i podróżować zagranicą, chociaż we
wrześniu uznano ich za tak niebezpiecznych dla państwa,
iż ich trzeba było zamknąć nie już w cywilnem, ale w wojskowem więzieniu i w dodatku na warunkach specjalnego
regulaminu. Przedewszystkiem zaś wiemy, źe mimo upływaj
roku od aresztowania b. więźniowie brzescy nie stanęli dotąd
przed sądem i nawet aktu oskarżenia nie otrzymali.
Wielkie wypadki zawsze zostawiają głęboki po sobie ślad.
„Brześć* niewątpliwie do tych należy. Inaczejby wyglądała
sytuacja państwa dzisiaj, gdyby nie było .Brześcia* i tego sze
regu wydarzeń, których .Brześć* był inauguracją, jak: wybory
listopadowa i t. d. Między obozem sanacyjnym a społeczeń
stwem wykopały te wydarzenia przepaść, której się nikt nie
waży zasypywać*.

„Gazeta Grudziądzka* tak wywodzi w tej sprawie:
Brześć przez okres wTyborów otoczony był tajemnicą.
W kraju chodziły pi głoski o tern, jakie to katusze przechodzą
ci posłowie. Pogłoskom tym nie chciano dać wprost wiary.
A jednak, gdy po wyborach posłowie znaleźli się na wol
ności, — to w interpelacji sejmowej, która do głębi wzruszyła
całym narodem, te wszystkie potworne wieści, którym nie
chciano dać pierwotnie wiary, — zostały w całości po
twierdzone.
A więc potwierdzonem zostało bicie posłów Libermana,
Popiela, Dębskiego. Potwierdzonem zostało owo — potworne
żywienie — „bydlęcą zupą* i głodzenie uwięzionych.
Żaden regulamin więzienny nie dopuszcza takiego obcho
dzenia się z więźniami, chociażby nimi byli najpospolitsi
zbrodniarze.
Do tej pory jeszcze nie dowiedzieliśmy się, kto — ponosi
odpowiedzialność za to — nieludzkie obchodzenie się z wię

źniami, wśród których było kilku byłych ministrów, jeden
trzykrotny premjer rządu/
Społeczeństwo polskie — czyni odpowiedzialnym — za
ten „regulamin* więzienny — kata brzeskiego, w osobie puł
kownika Kostka-Biernackiego.
Lecz czynniki miarodajne nie mają jakoś żadnej pretensji
do p. Kostka, gdyż, jak to już jest powszechnie wiadomem,
p. Kostek został odznaczony krzyżem i był przyjmowany
na herbatkach — na jego cześć wydawanych.
A gdy już nie można było tego pana utrzymać w wojsku,
ze względu na stosunek podległych mu i jego przełożonych
oficerów do niego, — to wyniesiono go na stanowisko —
wojewody — dając mu tą wyróżniającą go godność — cywilną.
Takie postępowanie czynników miarodajnych z większością
sejmową i sanacką klubów Be-Be na czele, — które to kluby
wszystko akceptują — jest wyraźnym dowodem, do jakiej to
zgnilizny moralnej doszliśmy w życiu politycznem Polski.

Warszawski
roku* p isze:

»Robotnik* w artykule p.

t.

„Po

.1 wreszcie minął cały rok.
No więc, jakże ?
Przez dwanaście miesięcy p. Demant nie zdążył sporządzić
aktu oskarżenia: Wszak p. Składkowski wtedy, przed rokiem,
sądził, źe interes Rzeczypospolitej nakazuje pośpiech bezwzglę
dny ? musiały chyba być jakieś fakty, jakieś dane bezsporne?
Cóż się stało z temi faktami ? Czy nie wystarczają one p. Demantowi dla zakończenia śledztwa ? Wszak wystarczyły rok
temu dla wyrażenia zgody imieniem sądownictwa polskiego
na aresztowania dokonane.,. Wszak pp. Michałowski, Demant
zaangażowali publicznie swój honor osobisty w tej sprawie,
bo twierdzili, źe mieli obowiązek tak właśnie, a nie inaczej,

Projekty nowych podatków już
uchwalone!
Warszawa, 11. 9 W środę Rada ministrów uchwa
liła 2 projekty nowych podatków.
Pierwszy projekt wprowadza nadzwyczajny doda
tek do państwowego podatku dochodowego.
Byłby
on stosowany zarówno przy wymiarze podatku od t.
z w. dochodów fundowanych, tj. od dochodów z nie
ruchomości gruntowych, budynków, przedsiębiorstw
handlowych, przemysłowych itd , jak i od dochodów
niefundowanych, tj. od uposażeń służbowych, emerytur,
rent i wynagrodzeń za pracę najemną.
Dodatkowe
obciążenie dochodów ma wynosić od 0,5 proc. przy
uposażeniach od 2500 —3600 zł rocznie, do 10 proc.
przy uposażeniach ponad 250 tys. zł rocznie. Doda
tek ten nie bidzie stosowany do uposażeń urzędni
ków państwowych za wyjątkiem uposażeń w monopo
lach i bankach państwowych.
Równocześnie projekt ustawy zawiesza pobieranie
dotychczasowego 10 procentowego dodatku do tegoż
podatku w stosunku do tych dochodów, do których
pobierany będzie nowy dodatek nadzwyczajny.
D:ugi projekt zmienia niektóre" postanowienia
ustawy u podatku dochodowym.
Rozszerza on usta
wową definicję tantjem, przez co uzyskuje większe
wpływy skarbowe i wprowadza kumulację wszystkich
dochodów, o ile dane osoby pobierają wynagrodzenie
od różnych służbodawców, przez co przy istniejącej
progresji podatek ten będzie znacznie podwyższony.
Z pierwszego podatku skarb zyska 30 milj. zł,
a z drugiego około 5 milj. zł.

Marszałek P iłsudski w K rakowie.
Kraków, 11. 9. P. marsz. Piłsudski przybył dziś
rano wraz z generalnym inspektorem sił zbrojnych do
Krakowa, na gry wojenne, powitany na dwcrcu przez
wojewodę i dowódcę O. K.

Wyjazd Nuncjusza Papieskiego.
J. E Nuncjusz Apostolski, ks. arcybiskup Marmaggi, wyjechał dnia 9-go bm. do Rzymu.

Nominacja.
Dekretem Jego Eminencji ks. kardynała-prymasa
z dn. 5 bm. został zamianowany na dalszą kadencję
sekretarzem generalnym archidiecezjalnej Ligi katoli
ckiej Gniezno—Poznań ks. prał. Józef Prądzyński
z Poznania.

Rozmowa min. Zaleskiego z Briandem.
Genewa, 11. 9.
Wczoraj po południu p. min.
spraw zagi. Zaleski miał dłuższą rozmowę z min.
spraw zagr. Francji, Briandem. Rozmowa trwała prze
szło godzinę.

odnieść się do więźniów brzeskich, bo twierdzili, źe są w
posiadaniu faktów i dowodów »działalności antypaństwowej*
b. premjera Rządu Obrony Narodowej, obrońcy z MarmaroszSziget, ministra Rządu Ludowego i Rządu Koalicyjnego, b.
kierownika oddziałów lotnych P. O. W. itd. itd.
Gdzie jest ten akt oskarżenia ?
Dwanaście miesięcy czekała opinja kraju. Dwanaście mie
sięcy czekali spokojnie dawni więźniowie brzescy. Czekali
, i milczeli. Milczeli, bo czekali na Sąd Rzeczypospolitej.
Jeżeli ktoś przypuszcza, że Brześć „rozszedł się już po
kościach*, — ten ktoś myli się bardzo grutownie*.

A ten sąd aż dotąd nie doszedł do skuktu.
Między innemi pismami bowiem wytoczono sprawę
sądową także „Gazecie Bydgoskiej* za artykuł o kaźni
brzeskiej. Sędzia Tomaszewski postanowił na rozprawę
w dniu 5 marca wezwać na świadków b. więźniów
brzeskich. Rozprawa nie doszła jednak do skutku,
rzekomo z obawy by nie był w „Bydgoszczy zakłó
cony porządek publiczny i nie groziły rozruchy. Prze
niesiono sprawę, „Gazety Bydgoskiej* do Torunia.
Rozprawa przed sądem grodzkim w Toruniu wyzna
czona została na dzień 12 bm. Na rozprawę tę nie
wezwano dotychczas świadków. Rozprawa ta sądowa
mogłaby w sprawie brzeskiej wiele wyjaśnić, gdyby
wezwano na świadków więźniów brzeskich. Niestety,
dotychczas nie dopuszczono do tego? Dlaczego nie?
Czytelnicy sami na to pytanie niech znajdą odpowiedź!

Aresztowanie oficera niemieckie!
policji krymloalne]
aa terytorjum polakiem za uprawianie szpiego
stw a na rzecz Niemiec.
Gardeja. Dnia 9 bm. o godz. 6.20 rano areszto
wano na polecenie władz sądowych asystenta niemie
ckiej policji kryminalnej w Garnseedoif (Prusy Wscho
dnie), niejakiego Augusta Koppenatscha, pełniącego
służbę w urzędzie celno-paszportowym nś stacji kole
jowej w Gardei.
Na zasadzie umowy polsko-niemieckiej w grudniu
1926 r., kontrola paszportowa i celna na granicy pol
sko-niemieckiej w Gardei odbywa się całkowicie na
terytorjum polskiem w ten sposób, że urzędnicy nie
mieccy przychodzą z Prus do Polski codziennie dla
dokonywania odprawy celno-paszportowej, jaka odby
wa się na stacji kolejowej w Gardei.
Jednym z tych urzędników niemieckich, który peł
ni służbę powyższą od lat 10-ciu w Garnseedorf po
stronie niemieckiej, a od roku 1926 na stacji kolejo
wej w' Gardei po stronie polskiej, był asystent nie
mieckiej policji kryminalnej, August Kopenatsch.
Kopenatsch wykorzystywał pełnienie służby na
terytorjum polskiem i różnemi sposobami zbierał wia
domości, które ze względu na swą treść stanowią ta
jemnicę urzędową. Uprawiał więc w ten sposób
szpiegostwo na rzecz Niemiec.
Władze polskie, zebrawszy obfity materjał dowo
dowy, przystąpiły do zaaresztowania szpiega. Aresz
towanie nastąpiło w chwili, kiedy Koppenatsch przy
szedł do służby na stronę polską.
Aresztowanego odstawiono natychmiast pod silną
eskortą do Grudziądza, gdzie oddano go do dyspozy
cji władzom sądowym.
O aresztowaniu szpiega powiadomiono bezpośre
dnio władze centralne w Warszawie.

Po ugodzie rządu z Watykanem.
Arcybiskup Bolonji, kardynał Nasalli-Rocca, wy
słał do prezydenta ministrów, Mu3Solini‘ego, depeszę,
w której, winszując zawartej ugody, wyraża nadzieję,
że przyniesie ona bogate owoce zarówno Kościołowi,
jak i ojczyźnie.
Katolicki dziennik „L‘Avenire dltalia* podkreśla
fakt powszechnego zadowolenia z powodu ugody.
W wielu diecezjach już w czasie trwania rokowań
biskupi wydawali zarządzenia,
odpowiadające za
sadniczym myślom ugody.

Papież zachorował.
Rzym.
W kołach politycznych krążą pogłoski,
iż Papież zachorował wskutek ciężkich przejść, związa
nych z rokowaniami z rządem włoskim w sprawie
Akcji Katolickiej. — Od kilku dni Ojciec św. podo
bno nie opuszcza łóżka.

Członkowie Kriegsvereiau uchwalili po tych uroczystościach
usunąć gwałtem ze wsi Karaśkiewicza.
Uchwalę tę wykonano 26 marca. Istotnie o godz. 7 rano w
tym dniu zebrało się około 30 osób przed mieszkaniem Karaś
kiewicza.
Do mieszkania wszedł wójt Kosala i zażądał od nauczyciela,
aby się wyniósł w ciągu 10 minut. Później przedłużono mu
to ułtimum do 3 godzin. W międzyczasie Karaśkiewicz zdołał
ujść na rowerze tylnemi drzwiami. Zdaniem osk. Kosali, KaPodburzony ni ot lo ch zdem olow ał polską szk ołę
raśkiewicz uprawiał propagandę za polską szkołą i zachodziła
i w y p ęd ził ze sz k o ły i gm iny p olskiego
obawa, że będzie nowe powstanie (? !)* jak w roku 1921.
n a u czy ciela
Drugi oskarżony, rolnik Altoni Gbur,, zeznaje otwarcie, że
Za to spotkał w innych znów nader łagodny
Kriegerverein w dniu 18 marca po uroczystości plebiscytowej
wymiar kary.
powziął uchwałę wyrzucenia Karaśkiewicza z gminy. Osk. Gbur
W Kluczborku na Górnym Śląsku, to jest tej również brał udział' w tym gwałcie.
Następnie zeznawało dalszych 17 oskarżonych. Wszyscy,
części, która przypadła Niemcom, rozegrał się proces,
jakby na komendę składali jednobrzmiące zeznania, że p. Ka
który rzuca nader ciekawe, a nader smutne i przera raśkiewicz agitował za polską szkołą, dawał dzieciom cukierki,
żające światło na stosunki, wśród których żyje ludność niewątpliwie był agitatorem i szpiegiem (? !;) i działał na szkodę
polska pod panowaniem niemieckiem. Dlatego po państwa niemieckiego (?!). Z pewnością przygotował on po
dajemy poniżej bliższy przebieg owego procesu, wstanie, aby Śląsk niemiecki oderwać od Niemiec i przyłączyć do^
Polski( ?L1). Zeznania ich były tak identyczne, że poprostuz którego Szan. Czytelnicy sami będą sobie mogli przestały robić wrażenie nawet na Niemcach.
wyrobić pojęcie o tym strasznym terorze, pod jakim
Umiłowaniem ich było
wykazać, że nauczyciel Ka
żyją nasi rodacy w Niemczech. My też u siebie ma raśkiewicz przez swe zachowacie miał wywołać niepokój i kon
my niemiecką ludność, istnieją w Polsce również nie flikty na tle narodowościowem w Wędzinie. Jeden z oskar
mieckie szkoły, ale czy gdzie kiedy zaszedł choćby w żonych oświadczył, że po usunięciu Karaśkiewicza powrócił spo
wsi.
przybliżeniu podobny wypadek nienawiści rasowej, by kój we
W związku z tem Kasaśkiewicz stwierdził, że przeciwnie
ludność polska rzuciła się na niemiecką szkołę, ją zdemo stosiiinki po jego wyjeździ« pogorszyły się i domagał się we
lowała, a nauczyciela zmaltretowawszy, wypędziła hen zwania na świadka swego następcy, nauczyciela szkoły polskiej,
daleko poza obręb gminy, pastwiąc się przytem na Sieronia. Po przesłuchaniu oskarżonych nastąpiła przerwa.
W dalszym ciągu rozprawy o. usunięcie przemocą nauczy
nim bestjalsko podczas całej jego wymuszonej ucieczki.
ciela polskiej szkoły mniejszościowej w Wędzynie Karaśkiewicza
A to się dzieje w Niemczech, czego dowodem i roz przewodniczący odczytać wniosek,, przesłany przez zwierzchność
maite zajścia tego rodzaju na szkoły polskie na gminy Wędzin do landrata o zaniknięciu szkoły polskiej w WęWarmji, Powiślu i niem. części Pomorza, a ostatnio dzinie oraz o wydaleniu nauczyciela Karaśkiewicza, mimo iż
niemal cała ludność tej gminy jest narodowości polskiej i w
-na niem. Górnym Śląsku. Co jeszcze najsmutniejsze myśl
obowiązującej konwencji mniejszościowej szkoła polska
przy tern, to ta okoliczność, że w tem szatańskiem miała prawne podstawy do istnienia. Pierwszy zeznawał Ka
dziele brali udział i podburzeni, obałamuceni, zger- raśkiewicz. Podkreślił on fakt, że sołtys nie pozwolił udać mu
manizowani Polacy. To bodaj najboleśniejsze i najpo się do szkoły dla zawiadomienia dzieci o przerwie w nauce,
lecz zmusił go do niezwłocznego opuszczenia Wędzinia. W
tworniejsze. Zabili im Niemcy ich duszę polską,znieczasie odprowadzenia go do stacji został pobity przez oskarżone
prawili ich charakter i przez to doprowadzili ich nawet do go, Teodora Gizę. Zdaniem świadka organizacją i wykonaniem
tego, że sami, będąc z pochodzenia Polakami, przy napadu kierował sołtys Kosala. Zeznania Karaśkiewicza cecho
łożyli rękę do świętokradzkiego targnięcia się na taką wała przejrzystość i spokój, dzięki czemu wywarły one doda
świętość narodową polską, jak szkoła polska i oświata tnie wrażenie. Zeznania obaliły zarzuty, stawiane mu przez
oskarżonych, jakoby Karaśkiewicz przez swą działalność wywo
polska. Po tem wstępnem słowie poniżej podajemy ływał tarcia na tle narodowościowem. Wręcz przeciwnie, niejedno
opis przebiegu procesu.
krotnie Karaśkiewicz wpływał łagodząco na waśnie, powstałe na
tle narodowościowem. W dalszym ciągu rozprawy sąd zastana
1 dzień rozprawy.
wiał się nad kwestją ewentualnego wyeliminowania związku
Kluczbork, 8. 9. Przed wzmocnionym sądem ławniczym w \i polskiego towarzystwa szkolnego, odgrywającego w procesie
Kluczborku na Śląsku niemieckim rozpoczęła się wczoraj sensa i zasadniczą rolę. Zamiarowi sądu sprzeciwił się poseł Baczewski, po
cyjna rozprawa przeciw 19 tu rolnikom i robotnikom z gminy wołując się na prawa mniejszości narodowych, wynikające z
Wędzin, pow. dobrodzieckiego, oskarżonych o to, że w dniu 26 konwencji genewskiej. Zamierzeniom sądu sprzeciwiły się ró
wnież względy formalno-prawne. Następnie świadek Paczula,
marca r. b., pod komendą miejscowego wójta, Tomasza Kosali,
przedstawiciel policji kryminalnej, usłował usprawiedliwić zaj
napadli na mieszkanie nauczyciela polskiego Karaśkiewicza,
ście działalnością Karaśkiewicza,
zmusili go do opuszczenia mieszkania i gminy, przyczem go
Poseł Baczewski drogą pytań, stawianych świadkowi, próby
pobili.
Rozprawie przewodniczył dyr, sądu krajowego z Opola, te udaremnił tak dalece, że świadek Paczula przyznał się, iż
Kunze, oskarżał prokurator dr. Schultze z Kluczborka, bronił badania, przeprowadzone przez policję, opierały się na zeznaniach
adw. dr. Fliege z Kluczborka. Jako oskarżyciel poboczny wy posłów
narodowości
niemieckiej
i
oskarżonych.
stępuje z ramienia Związku polskich Towarzystw szkolnych
Z zeznań tych wynika, że ludność polska w Wędzinie
poseł Jan Baczewski z Berlina, w imieniu Towarzystw szkolnych
jest narażona “na różnego rodzaju przykrości, szykany i groźby
polsko-katolickich dyr. Schreiber z Opola.
z racji przynależenia do narodowości polskiej. CharakterystyRozprawie przysłuchuje się st. radca rejencji z Opola, hr.
cznem jest zeznanie Elżbiety Macioł, która stwierdziła, że oskar
Matuszka i dyr. urzędu mniejszościowego z Opola. Pol żony Gbur nakłania? ją do odebrania dzieci ze szkoły
ski konsulat generalny z Opola reprezentuje sekretarz St. Wło- polskiej, przedstawiając jej przykre następstwa, na
darkiewicz. Na rozprawę przybyli również przedstawiciele prasy, jakie będzie narażona, jeśli dzieei będą nadal posyłane
w tem przedstawiciel ,1. K. C \
Rozprawie przysłuchują się do szkoły polskiej.
(Dokończenie nastąpi).
liczni hitlerowcy i stahlhelmowcy z Kluczborka.

Protest parafii wieiewskiej

Obrazek stosu okóar, w jakich żyje
ludność polska w Niemczech
daje proces kluczborski.

Akt oskarżenia
zarzuca napastnikom zbrodnię gwałtu publicznego, uszkodzenie
cudzej własności, zniewagi, ograniczenie swobody osobistej itd.
Wszyscy oni w dniu 24 marca brali udział w napadzie i wypę
dzaniu p. Karaśkiewicza. Mianowicie 13-tu z oskarżonych we
szło do mieszkania i zmusiło go do opuszczenia domu, a niejaki
Teodor Giza, robotnik, ścigając go w czasie ucieczki, czynnie go
znieważył. Przy badaniu personaljów okazało się, że wszyscy
oskarżeni są katolikami.
Przed rozpoczęciem rozprawy zabrał głos oskarżyciel po
boczny, Jan Baczewski i postawił wniosek o rozszerzenie aktu
oskarżenia o występek naruszenia porządku publicznego, naru
szenie miru d niowego i podżeganie do nienawiści klasowych,
wreszcie zażądał odszkodowania od wszystkich oskarżonych dla
Towarzystwa szkolnego, ponieważ z powodu wypędzenia p. Ka
raśkiewicza Towarzystwo to poniosło straty materjalne.

S traszn a ep idem ja tyfu su plam istego w
B o ls z e w jiW północnej Rosji szaleje w niesłychanych roz
miarach epidemja tyfusu plamistego, tak że władze
sanitarne stoją wobec tej klęski bezradne.
Szczególnie silnie szaleje epidemja wśród więźniów,
wykonujących roboty przymusowe na terenach leśnych
Archangielska.
Mieszkańcy wielkiej ilości baraków wymarli co
do jednego, tak że baraki przedstawiają się jak maso
we groby. Na nędznych wiązkach słomy leżą pospo
łu umarli i chorzy. Strażnicy z obawy przed zaraże
niem uciekli z obozów. Korzystając z tego, więźnio
wie organizują się w gromady i próbują ucieczki,
przyczem przychodzi do krwawych starć ze strażnika
mi.
Dotychczas umiera przeciętnie 100 więźniów
dziennie. Epidemja rozszerzyła się również na robot
ników portowych i marynarzy zagranicznych okrętów,
stojących w Archangielsku dla załadowania zboża.
Najgroźniej szerzy się epidemja tyfusu na wy
spach Sołowieckich.

O sk arżen i ze zn a ją , jak na k om en d ę, u siłu ją c
w in ę z w a lić na p o lsk ieg o n a u c z y c ie la .
Pierwszy zeznawał organizator napadu, wójt Wędziua, Tomasz
Kosała. Zeznał m , że dnia 13 marca rb. rada gminy Wędzina
uchwaliła rezolucję, skierowaną przeciw polskiej szkole i prze
ciw p. Karaśkiewiczowi. Rezolucję tę przesłano landratowi w
Dobrodzieniu, p. Ułitzce. Pozatem po wsi kursowała lista za
wydaleniem p. Karaśkiewicza. Listę tę również przesłano lan
dratowi do Dobrodzienia.
Dn. 18 marca obchodzono tam uroczyście rocznicę plebiscytu
z 1S20 r.

F r. Ks a w.

Tuczynski.

Powieść hiszpańska z czasów wojen napoleońskich.
(Ciąg dalszy.)
Zapewne jakiś nadzwyczajny przypadek go po
wstrzymał — wnioskował właściciel powozu, — i to
przypadek tego rodzaju, ie go powstrzymał nawet od
zawiadomienia mnie o niemożności wyjazdu.
Marjł, cała drżąca, udała się do domu.
Wieczór nadszedł, ciemność następowała coraz
większa, tem bardziej, że gęste chmury poczęły zacią
gać niebo. Błyskawica tedy i owędy zajaśniała, a
głuchy grzmot już zdała się odzywał.
Marja, zabrawszy nieco żywności, pobiegła na
wieżę.
Tu nieznajomemu oświadczyła, co zaszło.
Spodziewała się wybuchu strasznego gniew u; tymcza
sem tak się nie stało. Nieznajomy zdawał się być
przerażonym, co zdradzał głos jego, gdyż w ciemności
twarzy jego widać nie było, lecz nie czynił jej żadnych
wyrzutów. Wypytał tylko o imię i nazwisko Fernan
da, o jego stan, charakter, wiek i obecne stanowisko, f

Na

wiecu

parafjalnym, odbytym w dniu 6 bm.,

f parafjanie wielewscy uchwalili nast. protest:
|
My parafjanie wielewscy, zgromadzeni w dniu
I 8. 9. na wiecu parafjalnym, oświadczamy w imienia
j
1

parafji, co następuje:
Ukazał się w „Dniu Pomorskim* nr. 201 ohydny
paszkwil, szkalujący w niebywały sposób naszego pro
boszcza, ks. Wiyczę, jakoby on swojem życiem prywatnem dawał publiczne zgorszenie i że od parafjan
poważnych napływają całe łitanje skarg na naszego
duszpasterza,.
Potępiamy jak najostrzej autora tegoż paszkwilu,
jako też i tych parafjan — a jest ich 3 czy 4 na 5000
dusz, którzy wypisują niczem nieuzasadnione zarzuty
przeciw naszemu proboszczowi. Codziennie od lat
siedmiu patrzymy na jego życie i nigdy żadnego
zgorszenia nie spostrzegliśmy. Wobec Kurji Biskupiej
poświadczyliśmy to tysiącem
zgóry
podpisów,
położonych na piśmie do Kurji Biskupiej.
W napaści tej widzimy początek już jawnej teraz
walki z Kościołem, bo od takich napaści i w innych
krajach rozpoczęła się walka z Kościołem.
Oświadczamy, że wiernie stać będziemy przy
naszyia proboszczu, pod jego przewodnictwem walczyć
będziemy, aż sprawa Chrystusowa i narodowa zwy
cięży w naszej Ojczyźnie,
Parafjanie wielewscy.

Wysokie stanowiska dla tych
z Brześcia.
„Ziemia Przemyska“ pisze :

— „Przemyśl posiada wyjątkowe szczęście goszczenia w
swych murach sanacyjnych wielkości z pod znaku Brześcia.
Albowiem po utęsknionym przez wszystkich wyjeździe Bier
nackiego, iosy nie omieszkały obdarzyć nas osobą p. Perka,
majora przy 4 baonie saperów, sprawującego niedawno w twier
dzy brzeskiej rolę niemniej zaszczytną niż Kostek. Mianowi
cie p. major Perko był również profesorem więziennym i dawał
się wraz ze swoim przełożonym we znaki nieprawomyślnym
posłom. Jak się dowiadujemy, p. Perko twardą ręką w pułku
urabia sobie powoli opinję, godną Biernackiego. Gsooa p. ma
jora w Przemyślu jest najlepszym dowodem, że na świecie kaź->
dego można zastąpić... nawet Biernackiego*. —
Równocześnie „Qaz. Warsz.* podaje, że w Przemyślu fck
zeszła się wiadomość, iż najbliżsi współpracownicy Kostka Bier
nackiego na gruncie tamtejszym, major Dyszkiewicz i kapitan
Rolewicz, przejdą na wyższe stanowiska do administracji pań
stwowej. Mówi się mianowicie, że mjr. Dyszkiewicz zostanie
wicewojewodą nowogrodzkim, a kpt. Rolewicz starostą,
P. Kostek-Biernacki pamięta o swoich pupilach. Należy się
spodziewać, iż otoczy protekcją także sierżanta Pikasa, głośnego
i tak „zasłużonego* w sprawie z p. red. Włodzimierzem Bilanem.

Niepowodzenie wyprawy Nautilusa.
Londyn, 10. 9. Do portu Advent Bay na Spitzbergu zawinął „Nautilus". Łódź znajduje się w opła
kanym stanie. Załoga jest zdrowa. Po naprawie kpt.
Wilkins zamierza popłynąć do Norwegji i porzucić za
miar podróży do bieguna pod lodami, gdyż łódź
podwodna jest zbyt wątłym statkiem.
Londyn, 10. 9. Sverdrup oraz kilku uczonych,
którzy wzięli udział w wyprawie „Nautilusa", odpły
nęli wczoraj na okręcie norweskim ze Szpitzbergu do
Norwegji.

Olbrzymi pożar lasów w Grecji.
Ateny. Onegdaj wybuchł pożar lasów w pobliża
letniej rezydencji prezydenta republiki greckiej, Zaimisa.
Prezydent wyjechał do Aten, administracja zaś zamku
zarządziła jego ewakuację.
Walka z pożarem jest utrudniona z tego powodu,
że wszystkie drogi znajdują się w strefie, objętej po
żarem. Według dotychczasowych danych n;ema ofiar
w ludziach, natomiast zginęło bardzo wiele żywego
inwentarza. Dotychczasowe wysiłki opanowania pożaru
okazały się
bezskuteczne. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności, wiatr zmienił kierunek, wobec czego
spodziewają się uratować część lasu.
Według obliczeń, dotychczas spaliło się około
pół miljona drzew. Ostatnio donoszą, że pożar zo
stał zlokalizowany.

Marja zdała jak najlepsze świadectwo i zaręczyła j wśród tak okropnej, burzliwej nocy. Ja z mej strony,
o rzetelności Fernanda, lecz mimo tego wszystkiego i kiedy jestem przy tobie, nie obawiam się ani ciemno
ści ani błyskawicy ani grzmotu.
nieznajomy był bardzo niezadowolonym.
Nieznajomy na pieszczoty malca nic nie odpo
Tymczasem burza nadciągnęła, błyskawica następo
wała po błyskawicy, a grom po gromie huczał, aż wieża wiedział, tylko zwrócił się do Marji.
trzęsła się w swych posadach. Teraz też przy świe
— Słuchaj, co ci powiem, — rzekł, — a nie za
tle błyskawicy mogła dojrzeć, jak nieznajomy strasznie pomnij jak najdokładniej spełnić mego zlecenia. Dzid
był wybladłym, aż z twarzy jego było widoczne, że się
w nocy będę ciągłe uważał na okno twego domu.
nad czemś głęboko namyśla.
Jeżeli przed północą spostrzeżesz w mieście jakiś roz
— O Paniel — ośmieliła się Marja odezwać, — ruch nadzwyczajny lub tylko ci podejrzany, natenczas
widzisz, jaka straszna burza... pozwól mi brata zabrać postaw światło w oknie. Jeżeliby ktokolwiek przy
ze sobą.
Sam widziałeś, że przez czterotygodniowy szedł p5 tać cię, skąd miałaś ów pierścień, powiedz,
twój pobyt dotrzymałam słowa... dotrzymam go i żeś go dostała na pamiątkę od owego kapitana fran
cuskiego, który stał krótko w przedostatnią bitwę w gó
nadal...
— Nic z tego — krzyknął silniej od grzmotu rach u was na kwaterze.
— Ach, panie l — wyrzekła boleśnie Marja, —
nieznajomy, — dziś tem mniej go ci wydam. To
dziecko pozostanie u mnie tak długo, dopóki mnie się nie wymagaj tego odemnie, gdyż to podkopie moją
dobrą sławę...
będzie podobało.
Wtem odezwał się Alfons.
— Tak być musi, jeśli ci życie brata m itel —
— Siostro, — rzekł, — ty wiesz, te lubię być z zakrzyknął gromko nieznajomy, a potem dodał łagodniej
tobą, ale zostanę tu tak długo, jak długo mój przyja — wymagam tego fałszywego zeznania od ciebie
przez trzy dni, a potem możesz zeznać prawdę.
ciel tu pozostanie.
— Ach, panie zlituj się...
To rzekłszy, objął nieznajomego za szyję.
— Idzie tu o życie twego brata! — wtrącił
— Nie obawiaj się, mój dobry przyjacielu, — i
C. d. n.
szczebiotał dalej, — ja cię nie zostawię samego nieznajomy znacząco.
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MSRJA, GÓRKA KOŚCIELNEGO.

przeciw oliydsym napaściom na ks. prób. W ryczę.

WIADOMOŚCI.

|

Banda włamywaczy przy pracy.
Tereszew o. W nocy z 10 na 11 bm. włamali się złodzieje za
pomocą wyjęcia szyby w oknie do oberży p. Kernera w Tereszewie,
skąd skradli większą ilość papierosów, tytoniu, tabaki do żucia,
zapałek, / kg. cukierków, kawę (Franka) i około 5 zł w drobnej
monecie, ogólnej wartości około 150 zł. Sprawcy ulotnili się
mespostrzeźeni.
Jak nas dalej informują, tej samej nocy, prawdopodobnie ci
sami sprawcy, usiłowali dokonać kradzieży wr oberży p. Licznerskiego w Szafarni, jednak ich spłoszono. Pod osłoną nocy zdo
łali umknąć. Policja czyni energiczne dochodzenia.

N o w e m i a s to , dnia 14 września 1931 r.
kalendarzyk. 14 września, Poniedziałek, Podw. Krzyża św.
15 września, Wtorak, NMP, Bolesnej.
Wschód słońca g. 5 — 9 m. Zachód słońca g. 17 — 53 ra.
Wschód księżyca g. 10 — 08 m. Zachód księżyca g. 19 — 17 m.

Znamiona jesieni.
Choć jeszcze lato, mimo to cała przyroda wskazuje nam,
'fź jesień rozpoczęła się. Coraz chłodniejsze poranki i opadające
zźółkłe liście z drzew nasuwają smutne refleksje i budzą żal za
minionem latem. Rolnik pilnie krząta się w polu, rzucając
ziarno w pulchną ziemię. Wszędzie już rozpoczęły się siewy.
W tym roku nie mogło to nastąpić wcześniej z powodu opadów
atmosferycznych, które na mokrych gruntach utrudniały orkę
Na skutek długotrwałych deszczów można spotkać na“ polach
niesprzątnięte jeszcze zboża jare.
Obecnie dzięki ustaleniu
się pogody rozpoczęto żąć drugi pokos traw i koniczyn. Tu
i ówdzie rozpoczyna się kopać ziemniaki, które tego roku obro
dziły się nadzwyczaj obficie. O rozpoczęciu wykopek świadczy
•także wzmożony przywóz ziemniaków na targi.}

Ł jarmarku.
Ostatni jarmark w naszej wsi stał pod
znakiem ogólnego kryzysu. Spęd bydła, jak i koni był słaby, co
można wytłumaczyć jarmarkami w Rybnie i Lubawie oraz pra
cami rolnemi. Ruch słaby, bo kilku przybyłych handlarzy
i rzezników przeważnie kupowało młode bydło.
Ceny naogół stały na poziomie jarmarku lubawskiego. Za młode
bydło płacono od 60—180 zł., krowy od 150—300 zł, konie

Grodziczno.

robocze od 80—150 zł.

’

Znów pożar.

Z m ia sta i p o w ia tu .

Goi*ąca ppośba!
. N o w e m i a s t o . Zbliża sie zima, a z nią dłngie
wieczory. Poza zabiegami o dostarczenie w tym tak
ciężko zapowiadającym się okresie zimowym lud
ności potrzebnej żywności, winniśmy pamiętać również
i o tern, że nie samym Chlebem żyje człowiek. Potrzeoa jej i karmy duchowej, jaką daje dobra książka, W
obrębie obwodu Pow» Komitetu TCL. Nowemiasto znajduje się 20 czytelni. Liczba ich więc pokaźna, ale stau
biblioteczny nader opłakany — brak książek dotkliwy.
Dopływ ze składek i innych zbiorów na skutek ogólnej
biedy prawie zupełnie ustał.
Subwencji z powiatu
TCL. dotąd n e otrzymało żadnej. Prawda, komitet zdo
był się na zakup i w tym roku pewnej ilości książek,
ale zasób te a, podzielony przez 20, będzie tylko niejako
kroplą wody w stosunku do tego, co potrzeba.
W tej ciężkiej potrzebie zwracam się w tym roku
wyjątkowo w imieniu Komitetu TCL. do serc ofiar
nych. Nie o pieniądze chodzi ta — bo wiem, że ich
każdemu brak, ale o książki! Po wielu, nawet bardzo
wielu domach znajduje się dużo książek — często nawet
cale ich stosy. Przeczytane, leżą tam bezużytecznie.
A jakże by *ię przydały naszym czytelniom, w których,
udostępnione szerszemu ogółowi, spełniłyby swą piękną
i pożyteczną misję oświatową. Wyrażam przeto gorącą
prośbę do tych wszystkich, którym nie brak zrozumienia
dla wielkiej wartości oświaty ludowej i użyteczności
książki polskiej, by, zrewidowawszy i zlustrowawszy
u siebie swój księgozbiór, wybrali choć część z tego,
co im zbędne i niepotrzebne, a złożyli to jako
ofiarę ua rzecz T. C. L. do Banku Ludowego
w Nowemmiescie. Komitet z podzięko wanien pokwituje
udbior w gazecie, posortuje, pooprawia nieoprawione,
ponaprawia uszkodzone i rozprowadzi potem jako za
silenie do poszczególnych tych 20 bibljotek. A jeżeli
będzie coś nadto, założy jeszcze i kilka nowych czytelni,
o co się gwałtownie ludność niektórych miejscowości
doprasza. Żywię przeto niezłomną nadzieję, że prośba
ta nie będzie daremną, ale znajdzie może przychylny
oddźwięk u *iełu serc ofiarn>ek, a naszym Czytelniom
1LL. przysporzy dużo pożytecznych książek.
Ks* Dembieński, Prez. Pow. Komitetu T. C. L.
obwód Nowemiasto.

Znów pożar stodoły.

P rą tn ic a . Dnia 9 bm, około godz, 11 wiecz. powstał po
żar na strychu domu mieszkalnego Jana Banki w Prątnicy, wsku
tek czego spalił się dach, kryty papą. Szkoda wynosi około
o tys. zł.
Ponadto na szkodę lokatorów Kowalskiego Fr., Kisielew
skiego M i Jankowskiego J. spaliła się garderoba, znajdująca
się na strychu, ogólnej wartości 1,503 zł. Lokatorzy ubezpie
czeni me byli. Przyczyny pożaru dotąd nie ustalono.

P ow iesiła się na belce.
Krotoszyny. Dnia 11 bm. około godz. 10 wiecz. popełni

ła samobójstwo przez powieszenie się na belce w szałasie 56-letnia
Marjanna Wiewiorska z Krotoszyn. Czynu tego dokonała W.
pod wpływem zamroczenia umysłu, na co cierpiała już od dłuż
szego czasu,
J

Z Pom orza.

«Panna Mężatka“
W najbliższych dniach ujrzymy świetną i pełną humoru kocnedję p. t. , Panna Mężatka” — odegraną przez Teatr Miejski
z Grudziądza (pamiętny z pleneru »Ogniem i Mieczem*).
W Lidzbarku dnia 16 bm. (środa), w Lubawie dnia 17 bm.
{czwartek), w Nowemmieście dnia 18 bm. (piątek).
Bilety po nader niskich cenach nabywać można w księgarni
«»Drwęca* — a w dniu przedstawienia od godz. 19 w kasie teatru.

Zamiast w ieńca
aa trumnę ś. p. ks. Dr. Malińskiego złożyli pp. Arendtowie 10 zł
dla ubogich.
Tow. Pań. Miłosierdzia w Nowemmieście.

Komunikaty Rady R odzicielskiej przy Państw.
Progimnazjum w Lubawie.
W porozumieniu z Dyrekcją tut. Państw. Progimnazjum
podaje się do wiadomości wszystkich zainteresowanych, że
sianka w ponownie otwartej klasie VI-tej przy Państw. Progimna
zjum w Lubawie rozpocznie się w sobotę, dnia 19 września,
1931 r, o godzinie 8 mej rano
Wszyscy absolwenci ki. V winni się w własnym interesie
stawić.
Dzięki usilnym staraniom ' uzyskaliśmy narazie częściową
koedukację, wobec czego w porozumieniu z Dyrekcją tut. Państw.
Progimnazjum podajemy do wiadomości wszystkich zaintereso
wanych, że dziewczęta z IV, V i VI klasy b. szkoły Wydziałowej
winny się zgłosić i zapisać od zaraz i najpóźniej do środy, dnia
16 bm. włącznie w Dyrekcji od godziny 12—1 w południe.
Należy przedłożyć metrykę urodzenia lub chrztu, ostatnie
świadectwo szkolne oraz wpłacić taksy szkolne w kwocie 13 zł.
Egzamin odbędzie się w czwartek, dnia 17 bm.
W związku z nagromadzonym materjałem odnośnie do gimna
zjum żeńskiego i częściowej koedukacji odbędzie się plenarne
zebranie Rady Rodzicielskiej w wtorek, dnia 15 bm. o godz. 7.30
wieczorem w gmachu b. Szkoły Wydziałowej. Udział wszystkich
członków oraz sympatyków, a szczególnie rodziców uczennic b.
Szkoły Wydziałowej ze względu na aktualność spraw jest ko
nieczny.
f*ada Rodzicielska przy P, Próg. Za zarząd: A. Bielecki, prezes.

B alon francuski w y ląd o w ał pod C hojnicam i
C hojnice. Na polach niedaleko Ogorzelin wylądował balon,
na którym widniał napis .Petit Parisien’. Przy balonie znaleziono kartkę z Nr. 17169. Z napisu w języku francuskim, jaki
widniał na kartce, można wnioskować, że balon odleciał z Paryża 2 bm Na kartce widniała prośba do znalazcy, by natych
miast podał czas i miejsce lądowania balonu do Paryża “pod
załączonym adresem. Dziennik paryski »Petit Parisien* będzie
zdziwiony wiadomością o tak dalekim locie małego baloniku
przestrzeń powmtrzna bowiem z Paryża do Chojnic wynosi
oKoło liUu kim. Lądowanie balonu spowodowało ulatnianie się
g3zu. Znalazca uwiadomił nadawcę o lądowaniu.

Napad bandycki na szosie.
Starogard. Dn. 9 bm. nad ranem napadł nieznany osobnik

z rewolwerem w ręku na jadącego rowerem z Kośmina do*
Kocborowa pielęgniarza Kruszyńskiego. Bandyta zażądał pie
niędzy pod groźbą użycia broni. Kruszyński w pewnej chwili
chwycił bandytę za rękę, w której trzymał rewolwer, przyczem
padł strzał, który zranił Kruszyńskiego w rękę. W chwili
szamotania się nadszedł jakiś pan, który napadniętemu pośpieszył
Iących°go* Bandyta uciekł na rowerze, ostrzeliwując ściga-

Napad rabunkowy.
Zakrzewek, pow. sępoleński. Bezczelnego napadu rabun-

kowego dokonano tu w nocy z 7 na 8 bm. O godz. 11,30
dwóch złodziei wtargnęło do mieszkania gosp. Gussa, Obaj
rabusie z rewolwerem w ręku steroryzowali całą rodzinę i zaźą^ , gotówki.
Gospodyni wydała 550 zł. Po przeszukaniu
walizki bawiącej u p, G, em. naucz. Michałkówny z Więcborka
zabrali 440 zł oraz jej garderobę w wartości 300 zł i za ckoła
b00 zł garderoby gospodarza. Bandyci trzymali przeszło 2 go
dziny rodzinę pod groźbą rewolwerów; Z całym łupem wyszli
przez okno i zginęli bez śladu.
Codziennie prawie czytamy w gazetach o kradzieżach pie
niędzy zaoszczędzonych, a przechowywanych w domu. Dowo
dem tego powyższy wypadek.

N iesłychane!

Śmiertelny wypadek.

Policji każe się zbierać spis nazw isk
abonentów naszego pisma .Głosu M azurskiego”.

Osowa, pow. morski. W cegielni Chrzanowskiego robotnik
jego, Gton Kośnicki, dotknął się przewodu elektrycznego o Wy
sokiem napięciu, na skutek czego poniósł śmierć na miejscu.
Przywołany lekarz mógł tylko stwierdzić śmierć.

o D z i a I d o w o. Niedawno temu pisaliśmy, że pewne czynniki starały się uz upełnie kartoteki przez zbie
ranie opinji o korespondentach, piszących do gazet. W
ostatnich dniach policjant zgłosił się do ekspedyeii
„Głosu Mazurskiego“, żądając podania mu liczby abo
nentów, a gdy to nastąpiło, zażądał spisu imiennego
abonentów. Człowiek, patrzący na to, do czego dzisiaj
używa się Policji, a posiadający trochę zdrowego roz
sądku, może łatwo dojść do przekonania, że nie żyje w
Państwie kalturalnem. lecz na dalekim wschodzie. Za
miast Policji używać do trzebienia i zapobiegania prze
stępstwom, musi ona zbierać liczbę abonentów i stwier
dzać nazwiska osób, które daną gazetę abonują, a na
wet mieszać się do Akcji kat., chociaż jest t i organi
zacja czysto kościelna. Podobnych wyczynów nie doznahśmy nawet podczas niewoli w państwie »bojaźni bo
żej.“ Lepiej byłoby, gdyby tak Policji polecono zbadać,
kto nie posiada odzieży i obuwia na nadchodzącą zimę,
kto nie ma na sobie koszuli i chleba dla siebie i rodzi
ny. ^ To w obecnej dobie byłoby więcej na miejscu, lecz,
znając postępowanie sanacji, możemy śmiało twierdzić
V
wypadku potrzebujących odesłałaby do Tow!
sw. Wincentego a Paulo.

Nowemiasto. W ub. niedzielę około godz.

2 w nocy
rykiem syreny zostali zbudzeni z spokojnego snu mieszkańcy
naszego miasta. Jak się okazało, wybuchł pożar w wielkiej sto
dole dzierżawcy tut. plebanki, p. Okonka. Ogień powstał na
klepisku i w kilku minutach objął całą stodołę tak, że z akcji
ratunkowej musiano zrezygnować i przystąpiono tylko do rato
wania przyległych zagrożonych zabudowań. Stodoła z zapasem:
paszy, słomy i niewymłóconej mieszanki spłonęła doszczętnie.
Pozatem spalił się znajdujący się w stodole wóz drabiniasty
p. Gorzkiewicza. Straty, prócz stodoły, która była ubezpieczona
na 12 tys. zł, oblicza sobie p. O. na 4—5 tys. zł. W akcji ratun
kowej prócz nowomiejskiej Straży Pożarnej z 2 sikawkami
i obywatelstwa wzięła udział także Straż z Kurzętnika.
. Przyczyny pożaru dotąd nie ustalono, jednak jest bardzo
silne podejrzenie, że działała tu zbrodnicza ręka podpalacza.
Policja prowadzi bardzo energiczne dochodzenia i jest podobno na
tropie sprawcy.
Nadmienić wypada, że stodoła została dopiero 4 lata temu
także po pożarze nowo odbudowana. Wobec częstych pożarów
na plebance ks. radca Papę wyznaczył 200 zł. nagrody za wykry
cie sprawcy.

żonemu o sprzedaż nieświeżego drobiu. Po przesłuchaniu
rzeczniKa, Sąd ogłosił wyrok, skazujący oskarżonego na 2 mie
siące więzienia z zamianą na grzywnę i ponoszenie kosztów
postępowania sądowego.

Lotnisko w Lidzbarku.
L idzbark. Już kilkakrotnie poruszyliśmy na łamach na
szego pisma sprawę budowy lotniska w Lidzbarku. Dziś mo
żemy się podzielić wiadomością o ukończeniu takowego
Według orzeczeń fachowców lotniska lidzbarskie należy do naj
lepszych nie tylko na Pomorzu, ale nawet w całej Polsce Po
łożone za folwarkiem Borki, należącym do maj. Cibórz, obejmu
je równinę około 240 morgów. Chcąc umocnić grunt, zasiano tra
wę, nasienie której kosztowało tylko 8000 zł. Obecnie ukończono
pracę z oznaczeniem lotniska. Na środku terenu tego wyłożo
no nazwę Lidzbark. Wielkość liter wynosi 8 metrów. Litery te
są z białej tłuczonej cegły, również i pole lądowania oznaczone
jest białą tłuczoną cegłą. Napis spostrzec można z odległości
kilku im. Jak nas dochodzą wieści, w najbliższym czasie zmon
towane zostaną ogromne reflektory o sile 2.500.» 00 świec któ
rych światło oędzie można dostrzec na odległość około 200 kim
Prócz tego montuje się jeszcze wiatrowskaz.
Dn. 1 października rb. zaroi się na lotnisku tern od samolo
tów, w tym bowiem czasie odbędzie się »Międzynarodowy raid
awionetek*, a Lidzbark będzie punktem kontrolnym podczas tego
raidu. Wszystkie awionetki (Samolot sportowy), około 40 muszą
na naszem lotnisku lądować. Bliższe szczegóły, dotyczące raidu
jeszcze podamy. Nie od rzeczy jest wspommeć,' źe na przyszły
rok rozpocznie się na lotnisku budowa hangarów oraz domów
mieszkalnych. Równocześnie będzie uruchomiona stacja kolejowa
Lidzbark Borki. Doczeka się więc i Lidzbark jeszcze trzeciego
dworca. Niedawno temu mówiono jeszcze w Lidzbarku że
subwencje miejskie, udzielane na cel ten, były bezużyteczne
Obecnie jednakże przyznać musi każdy, że miasteczko nasze
dzięki temu lotnisku zyskało bardzo wiele.

W yrafinowany bandytyzm,
o W . Łęek. W ub. tygodniu ofiarą bardzo wyrafinowanego oszu
stwa padła wdowa Śliwkowa. Sprawa ta miała przebieg następu
jący: W ub. piątek do domu p. S. przybył pewien osobnik w
towarzystwie niewiasty, którą przedstawił jako swoją żonę i rzekł *
Przysłał nas syn pani, który się ukrywa w naszym domu z tego
powodu, że w garnizonie, w którym pełnił służbę, się zbuntował.
Syn polecił nam prosić panią o przysłanie mu ubrania, bielizny
trzewików oraz pieniędzy, ażeby mógł się przedostać za granicę!
do Niemiec, gdyż do domu wrócić nie może. Z powodu wyka
zanej przez oszustów inteligencji i pewności siebie p. S.
uwierzyła ich słowom, wobec czego włożyła do walizki 2 ubrania’
nieco bielizny i trzewiki, lecz, nie mając pieniędzy, pożyczyła
sobie od sąsiadów 200-zł, które wręczyła młodszemu synowi
który z oszustami udał się w podróż do swego brata. Na dwor
cu oszust-mężczyzna za własne pieniądze kupił 3 bilety do War
szawy. Tamże wynajął samochód, którym udano się kilka kłm.
za Warszawą. S. zauważył jadący samochód ze strony przeciwnej*
który zatrzymał się przed samochodem warszawskim i ten ró
wnież stanął. Wtedy oszust, wyjąwszy rewolwer, rzekł: dalej je
chać nie można,bo tam śmierć pewna, oddaj walizkę i pieniądze
i wróć. Wtedy młody S. spostrzegł, że znajduje się w rękach
bandytów, którym oddał walizkę i gotówkę. Gdy jednak żarnie-'
rżał udać się z powrotem do Warszawy, bandyta zdarł z niego
płaszcz. Na szczęście S. posiadał jeszcze kilka złotych, za które
kupił bilet powrotny.

2 miesiące w ięzienia za sprzedaż
nieśw ieżego drobiu.
Grudziądz. Przed Sądem Okręg, w Grudziądzu toczyła
się rozprawa

przeciwko p. Wiśniewskiemu z Wąbrzeźna, oskar

Odznaczenie medalem za ratowanie ginących.
Jastarnia, półwysep Hel. P. wojewoda pomorski przedsta
wił do odznaczenia 26-letniego Kohnkego z Jastarni, który w
lipcu rb. uratował życie tonącemu letnikowi, 20-letniemu Krzeczukowi z Katowic. Krzeczuk wypłynął w krytycznym dniu w
czasie silnego wiatru od strony lądu poza miejsce wytyczone
i zaczął tonąć. Na pomoc rzucił się Kohnke, który po ciężkiej
walce z rozszalałym żywiołem wyciągnął nieprzytomnego Krzeczuka na brzeg. Kohnke jest strażnikiem plażowym w Jastarni.

Z d a lszych stro n P o lsk i
Tróa byłego cesarza niem ieckiego
przeznaczony na tron dla ks. Prymasa.
Warszawa, Z okazji odsłonięcia pomnika Bolesława Chrob
rego w Gnieźnie p. Prezydent ofiarował katedrze gnieźnieńskiej
uriu \TOn ?, *fs' Pryraasa *ron byłego cesarza niemieckiego
WUhelmn II., pozostały w zamku poznańskim. Okazały ten zabytek historyczny umieszczono chwilowo w starym kapitularzu.
Tron, który zdobił kiedyś salę przyjęć zamku poznańskiego.*
zbudowany jest z białego marmuru kararyjskiego w stylu bizantyjsko-romańskim i waży 90 centnarów.

Żydówka przed komisją poborową»
IX,, jkódż. Do jednej z powiatowych komend uzupełnień w woj.
łódzkiem zwrócił się Icek Gołdsztein z zapytaniem, w jakim
celu córka jego, Chana, licząca lat 21, została powołana przed
komisję poborową? W urzędzie zapanowała konsternacja.
Domęskie° C*1W'^ wyia^tiiło się, iż poprostu imię Chana wzięto za
Była to więc zwyczajna omyłka, która przyczyniła młodej
Chanie niemało strachu, gdyż ojciec dogonił ją na stacji kolejo
wej, gdzie kupowała bilet do Gdańska.

Bogaty żebrak. — Posiadał 68 000 zł.
Łódź. W okolicach Sieradza znany był żebrak niewiadome
go nazwiska, którego przezwano „głupim Władziem*. Mieszkał
on w lesie w zbudowanym przez siebie szałasie.
Przed kilku dniami żebrak przybył do szewca St. Fijałko
wskiego, gdzie po kolacji nagle zasłabł i w dwa dni później
P \ arL 9 °P iero P° jego śmierci okazało się, iż żebrakiem tym
był Władysław Dębowski, który przed kilkunastu laty mieszkał
w Łodzi, gdzie posiadał ręczną tkalnię. Po śmierci swej źonv
wyjechał z Łodzi i następnie wskutek nieszczęśliwych operacyt
straeił zupełnie majątek. Dębowski zaczął żebrać i składał grosz
do grosza, licząc na to, że zdoła uzbierać znów majątek. Cho
robliwe skąpstwo doprowadziło go do manjactwa i dlatego też
przezwano go później „głupim Władziem*.
Jak się okazuje, Dębowski pozostawił Fijałkowskiemu ksią
żeczkę P. K. O. na 68.000 zł.
4

Fabrykaat-podpalacz w Łodzi stanie przed
sądem doraźnym — Za podpalenie grozi mu
kara śm ierci.
Łódź. We fabryce wyrobów trykotażowych Józefa Frankla
wybuchł groźny pożar, wskutek którego spłonęło urządzenie fa
bryczne, zaasekurowane na 100.000 zł.
Stwierdzono, że przed pożarem skład oraz kantor fabryczny
zostały z towarem opróżnione. O godz. 8 wiecz. wyszedł'z fa
bryki Frdnkel i zamknął wszystkie drzwi na klucz.
W kiłlca
minut po jego wyjściu buchnęły płomienie.
Pozatem strażacy i policjanci na zgliszczach znaleźli kawałki
bawełny, przesycone naftą.
Właściciela fabryki, Józefa Fninkla, zatrzymano, celem prze
słuchania. W toku przesłuchania przyznał się do tego, że fabry
kę podpalił, aby uzyskać premję asekuracyjną.
Śledztwo przekazane zostało urzędowi * prokuratorskiemu
który zdecydował postawić Fninkla przed sąd doraźny. Franiow i
grozi kara śmierci. Cała ta historja wywołała w Łodzi olbrzy
mie poruszenie.
J

Pierwsza rozprawa doraźna na Górnym Śląsku.
K atow ice. Dnia 11 września rb. w Golasowicach, pow. pszczyń
skiego, policja przeprowadziła rewizję w domu rolnika Jana Luxa
(młodszego), członka miejscowej rady gminnej i przywódcy nie
mieckiej frakcji w Golasowicach.
Policja znalazła w stodole w worku pod słomą 250 gramów
dynamitu, jeden karabin wojskowy model 98. naładowane 4 na
boje, 5 kapiszonów i kilka metrów lontu zapalnego. Znaleziona
amunicję skonfiskowano, zaś Jana Luxa po dokonaniu rewizif
aresztowano.
5
Luxa odstawiono do sądu w Żorach: będzie on odwieziony
do Katowic.
3
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Przewyborną komedję J. Korzeniowskiego.

„Sprawa nadużyć — mówił podprokurator — w
stosunku do więźniów brzeskich została w sposób
zupełnie wyczerpujący i stanowczy wyjaśniona w
oświadczeniu b. premjera Sławka, który stwierdził, że
w więzieniu brzeskiem sadyzmu i znęcania się nie było,
Sąd odrzuci! wnioski obrony o powołanie
że oficerowie nie przekraczali regulaminu i przepisów
więźniów brzeskich na świadków .
więziennych.
Toruń. W sobotę, 12 bm., rozpoczął się przed
Po przemówieniu mec. Szurleja, mec. Felcyna
sądem grodz, w Toruniu głośny swego czasu proces z Bydgoszczy i mec. Ossowskiego z Torunia sąd udał
.Gazety Bydgoskiej“, przeniesiony zarządzeniem Sądu się o godz. 12.30 na naradę celem rozpatrzenia wnio
Najwyższego z Bydgoszczy do Torunia.
sków obrony.
Na ławie oskarżonych zasiadł redaktor odpowie
O godz. 14 sąd wszedł na salę i ogłosił uchwa
dzialny „Gazety Bydgoskiej“ Kazimierz Małych*, oskar łę, odrzucającą wnioski obrony o powołanie nowych
żony o podanie w pogardę urządzeń państwowych świadków na rozprawę , odmówił dalszym wnioskom
i zarządzeń władz zwierzchnich.
o dołączenie do aktów sprawy wywiadów marsz.
W numerze 103 „Gazety Bydgoskiej“ z dnia 21 Piłsudskiego, dotyczących posłów brzeskich, o dołą
grudnia 1930 r. zamieszczony został artykuł pt. „Zdzi czenie do aktu sprawy rozkazu generała Konarzew
czenie moralne“, w którym oprócz przedruku z war skiego w' sprawie brzeskiej oraz o dołączenie do
szawskiego „Przedświtu“ na temat Brześcia nad Bu aktów sprawy aktów sądu bydgoskiego, dotyczących
giem dodany był komentarz, mówiący o „zdziczeniu , przeniesienia procesu do sądu grodzkiego w Toruniu.
moralnem i sadyzmie“.
Po ogłoszeniu tej uchwały sąd wyznaczył przerwę
Po odczytaniu aktu oskarżenia przez przewodni obiadową do godz. 16,30.
czącego Gumińskiego obrońca, adw. Szurlej z War
Wyrok: 3 tygodnie aresztu.
szawy, postawił wniosek, aby powołać na świadków
b. więźniów brzeskich; Aleksandra Dębskiego z War
W godz. wieczornych sędzia Gummski ogłosił
szawy oraz Popiela, który widział, jak Dębski po wyrok, uniewinniający red. Małychę z zarzutu szerze
takiem biciu miał ślady uderzeń. Ponadto wniosek nia pogardy dla zarządzeń państwowych przez poda
domagał się powołania na świadków Hermana Lieber- wanie faktów nieprawdziwych lub zmyślonych, nato
mana, Stanisława Dubois, Norberta Barlickiego, Woj miast skazał go za wybryk słowny przy ocenie wy
ciecha Korfantego i Wincentego Witosa na okoliczność padków brzeskich.
znęcania się nad aresztowanymi.
W motywach sąd zaznaczył, że nie wchodzi w to,
Ponadto mec. Szurlej we wniosku swym domagał czy wypadki brzeskie miały miejsce, ale treść artykułu
się wezwania Bagińskiego z Warszawy na okoliczność, mogła wzbudzić w obywatelu obawę o swą wolność,
że nie dopuszczano więźniów brzeskich nawet do zre najświętsze prawo człowieka.
Za to sąd skazał red.
alizowania ich proceduralnych uprawnień oraz o prze Małychę na trzy tygodnie aresztu z zawieszeniem wy
słuchanie w charakterze świadka posła Wojciecha konania kary na przeciąg dwuch lar, przyjmując okolicz
Trąmpczyńskiego na takt pobicia red. Mostowicza, jak ności łagodzące.
również na fakt pobicia red. Nowaczyńskiego, którego
Wyrok sądu grodzkiego zrobił kolosalne wrażenie
w
krytycznym
dniu
wieziono
samochodem na przysłuchującej się kilkugodzinnej rozprawie publiwojewody Krahelskiego. Wkońcu obrońca domagał . czności toruńskiej, które owacyjnie żegnała obrońców
się powołania na świadka przodownika Sikory na oko oskarżonego.
liczność, że we wrześniu 1927 wiózł on redaktora
Adw. dr. Ossowski zapowiedział apelację.
Mostowicza do lasu sękocińskiego, gdzie redaktor
Dalsze szczegóły podamy w następnym numerze.
Mostowicz został pobity.
Po tern przemówieniu zabrał głos oskarżyciel pu
Jak długo trwać będzie sesja sejmowa ?
bliczny podprokurator sądu apel., Bieńkowski, który
Warszawa. W kołach politycznych uchodzi za
oświadczył, że w stosunku do części inkryminowanego
rzecz
pewną, iż w końcu bież. miesiąca zostanie
artykułu oskarżenie podtrzymywać będzie z całą sta
zwołana
sesja Sejmu na październik i trwać będzie
nowczością i z całą surowością.
Podprokurator sprzeciwił się wnioskowi obrony od października do kwietnia roku przyszłego.
W związku z tern, spodziewane jest inaugura
o powołanie na rozprawę świadków, zaznaczając, iż
wniosek ten nosi wyraźny podkład polityczny i nie cyjne ekspose prezesa Rady ministrów, Prystora.
W łonie rządu przygotowanych jest ponad 8 przedmoże mieć znaczenia dla oceny winy oskarżonych
łożeń
ustawodawczych, które wpłynęłyby do Sejmu.
przez sąd wyrokujący.

Etna

sprawy brzeskiej wi procesie
toruńskim.
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Kredyt zastaw ow y i zaliczkowy podwyższany
do 70 miljonów zl.
Warszawa.
Dnia 10 bm. odbyła się w gmachu
Ministerstwa Rolnictwa pod przew. min. rolnictwa dr.
Janty-Połczyńskiego konferencja w sprawie wysokości
i sposobu rozprowadzania kredytu pod rejestrowy za
staw zboża oraz kredytów zaliczkowych. W konferen
cji tej wzięli udział przedstawiciele zainteresowanych’
ministerstw, Banku Polskiego oraz organizacyj rolni
czych. Na konferencji przedstawiciel Banku Polskiego
oświadczył, że w chwili obecnej Bank Polski gotów
jest podwyższyć kredyt zastawowy i zaliczkowy dci
łącznej wysokości 70 mijonów zł. Prócz tego rozpa
trywano sposób, mający na celu ułatwienie rozprowa
dzenia tych kredytów.
Z n ie s ie n ie są d u a p e la cy jn e g o w Toruniu.
Warszawa.
W sferach rządowych rozpatrywana
jest sprawa zniesienia ze względów oszczędnościowych
sądów apelacyjnych w Toruniu i Lublinie.

H uch to w a rz y s tw *
N ow em iasto. W czwartek, dnia 17 bm. o godz. 8 wiecz*
odbędzie się zebranie Związku Pracowników Kupieckich w małej
halce Hotelu Polskiego. Po zebraniu odbędzie się fidułka*
Goście mile widziani.
Zarząd.

N otow ania kupców zbożow ych w Toruniu
z dnia 10. 9. 3 r.
Ceny rozumieją eię ze 100 kg. franco stacja naładowaniu
na Pomorzu.
19 50—20 00
Pszenica dworska
19.00—19.50
Żyto
17.50 - 18 00
Jęczmień targowy
17.00— 18.00
Owies
34.00—
Mąka pszenna C5 proc.
33.50—
Mąka żytnia

Giełda zbożowa w Poznaniu*,
Notowania oficjalne z dnia 11. 9.
Płacono w złotych za 100 kg.
20.75— 2 .25
Żyto nowe
20.25—21.25
Pszenica
17.5 —18.50
Owies
32.00—33.00
Mąka żytnia
31.50—33.50
Mąka pszenna 65 proc.
12.25— 13.00
Otręby żytnie
11.75— 12*75 >
Otręby pszenne

Za redakcję odpowiedzialny: Walenty Stawicki w Nowemmieście,
Za ogłoszenia redakcja nie odpowiada.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód mr
zakładzie, «trajkn itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
ęisma, * abonenci nie mają prawa domagania się niedostarczoByth
numerów łub odszkodowania.

S p r z e d a ż r e a ln o ś c i.__

PRZYMUSOWA LICYTACJA.

Wobec zlikwidowania miejscowej S z k o ł y W y 
We wtorek, dnia 15. 9. rb. o godz. 10,30 będę sprzedawał w W środę, dnia 16 bm. o godz. 16-tej po poł. sprzedać będę w
Nowemmieście przy ul. Sobieskiego nr. 10 za gotówkę najwię- Fijewie (znajdujące się w przechowaniu u p. Gałki) za gotówkę d z i a ł o w e j stoi na s p r z e d a ż gmach tejże wraz
najwięcej dającemu:
cej dającem u:
z dziedzińcem w ogólnym obszarze 0,08,35 ha. Nieru

10 pieców, 3 lampy wiszące, I wannę kąpielową, 2 warchlaki, sanie nieckute, 1 wertyko, szafkę do chomość, znajdująca się przy najruchliwszej ulicy, skład*
zegara, 7 kaczek, 1 s eć, kamień do ostrzenia,
się z 9-ciu ubikacyj i nadaje się na kupno dla kapita
noże, wideiee, łyżki, 3 serwisy do kawy, 10 kos.
2 worki żyta, sukno z podszewką na ubranie,
listy lub osób wolnych zawodów.
Muchliński, kom, sądowy z poi, w Nowemmieście,
a następnie o godz. 17-tej po połud. w Lorkach

PRZYMUSOWA LICYTACJA.
W środę, dnia 16. 9. rb. o godz. 15 będę sprzedawał w Lipinkach
za gotówkę najwięcej dającemu :

1 krowę, I cielaka i 1 młocarnlę.
Zbiórka licytantów na podwórzu u p. M. Kastrau‘a.
Muchliński, kom. sądowy z poi. w Nowemmieście.

10 ctr. jęczmienia w słomie, 10 klaft torfu.
Zbiórka licytantów na podwórzu p. Wiśniewskiego.
Brański, kom. sąd. z poi. w Lubawie.

“ "PR ZYM U SO W A LICYTACJA.
W czwartek, dnia 17 bm. o godz. 16-tej po poł. sprzedawać
będę w Zwiniarzu za gotówkę najwięcej dającemu :

2 pawie wypchane z podstawą, 1 bufet, 1 leżanka, 2 nocne
stoliki, 1 umywalnia, 1 dywan, 1 kanapa, 1 lustro
W środę, dnia 16. 9. rb. o godz. 14-tej będę sprzedawał w Li* z podstawą, 1 wertyko, biurko z krzesłem, 1 leżanka,
pinkach za gotówkę najwięcej dającemu:
6 krzeseł.

2 krowy, 3 jałowice i 7 świń.

PRZYMUSOWA LICYTACJA.

miasta

MAGISTRAT.
K U R ZĘTK O W SK I, burmistrz m.

PRZYMUSOWA LICYTACJA.

Zbiórka licytantów na podwórzu u p. A. Najdrowskiego.
Muchliński, kom. sąd. z poi. w Nowemmieście.

Zgłoszenia kierować należy do Magistratu
Nowegomiasta nad Drwęcą.
Nowemiasto, dnia 12 września 1931 r.

Zbiórka licytantów na podwórzu p. Januszewskiego.
Breński, kom. sąd. z poi. w Lubawie.

D o b r o w o ln a l i o y ł a o j a .

Ż y t o do s ie w u
MODROWA oryginalne, uznane
na sprzedaż i na wymianę poleca

ajsgfek

Gwiździny

TELEFON NOW EM IASTO 27.

Elew gospodarczy

100 prosiaków

’W środę, dnia 16. 9. rb. o godz. 2 po południu sprzedawać będę potrzebny od zaraz W MA ma na sprzedaż
W czwartek, dnia 17 bm. o godz. 9 przed połud., sprzedawać będę
MAR JANOW O,.
JĄ T K U TUCZKI, poczta Gra•
w Sampławie
w Rynku za gotówkę najwięcej dającemu:
lewo, pow. Działdowo.

około 110 morgów łubinu, około 30 morgów
kfcrtofh, 1 śrutownik i 36 gęsi.

Zbiórka licytantów na podwórzu Majątku.
Szukalski, kom. sąd. w Lubawie.

”

PRZYMUSOWA LICYTACJA.

8 1 sfił merga traw# 2-go pśrtosu

Zbiórka licytantów szosa pod Rodzone koło wału.
do kuchni potrzebna.
M. KARCZEW SKI.
DOM CIBÓRZ.
POLECAMY

k ilk a t y s i ę c y narybk&f lin a

W czwartek, dnia 17 bm. o godz. 10,30 przed poł. sprzedawać
będę w Trzcinie przed eberźą za gotówkę najwięcej dsjącemu-.
s s i f t e k o

3 maciory około 2 cłr. sztk, 6 warchlaków,
1 źrebaka i 1 klacz

Szukalski, kom. sąd. w Lubawie.
Dobrze utrzymane

£ Sieję na 5 lat na mojem polu

narzędzia kowalskie

truciznę

ŻURALSKI,
FRA N CISZEK ZDUNOW SKI poszukuje
KRZEM IENIEW O.
O STA SZEW O .

r c s s i ą c e g ©

poleca

ru k a rn ia

„D rw ę c a “

! i

2

fe ta .

Również w bieżącym tygodniu polecamy hodowane
tuczone liny i karasia.
Zgłoszenia po narybek przyjmujemy najpóźniej do 19-go wrze[śnią rb. ceny konkurencyjne,

FAFIŃSKI I MALISZEWSKI LUBAWA.
Bardzo dobrze utrzymany (jak
nowy) półkryty

VR i y W I Z Y T O W E

Dziewczyna

powóz

Porządna, uczciwa

służąca

do wszelkich prac domowych,
(fabrykat „Zimmermann Berlin“) znająca gotowanie może się
zgłosić zaraz lub od 1-10 rb.
ma na sprzedaż
M ARSZAŁKOW A,
H O TEL „MASOVIA“
BIAŁOGÓRA.
DZIAŁDOW O,

T A P E T~Y

w wielkim w~yborze
------ p o le c a -------- -

K sięgarnia ,.D rw ęca“»

Akum ulatory
naprawia fachowo i pod gwarancją

„ D R W Ę C A“
Drukarnia i Księgarnia Nowemiasto.
Od i5-go bm. przyjmujemy akumulatory
do Ł A D O W A N I A , zapewniając facho
wą obsługę.

